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هیچ کدام:رویداد بینوع،نشانگر نقطه
شروع،تغییروضعیت یا وضعیت نهایی.

فراخوانی هماهنگی قالبی برای
وظیفه هماهنگی یا زیرهماهنگی است
که به صورت گلوبال تعریف شده
است.فراخوانی یک زیرهماهنگی با
نشان داده میشود.
نم ا د

وظیفههماهنگی نشانگر تعامل )داد
و ستد پیام( بین دو شرکتکننده
است.

زیرهماهنگی در برگیرنده یک وظیفه
هماهنگی با چندین تعامل)داد وستد
پیام( است.

شرکتکننده الف
زم ا ن ی
ر و ی دا د ه ا ی
ندار:
زم ا 
چرخشی،دورههای زمانی یا توقفهای
زمانی.
ارسال به باال :ارسال مسئولیت به یک
الیه باالتر.
مشروط :واکنش نسب به تغییرات شرایط
یا یکپارچهسازی قوانین کسب و کار.
اتصال :متصل کننده بین صفحات .دو
رویداد اتصالی معادل یک ترتیب جریان
است.

شرکتکننده الف

ارتباط

شرکتکننده ب

وظیفه
هماهنگی

شرکتکننده الف

نمادی برای نشاندادن
محتوای پیام است که تنها
میتواند به وظیفههای
هماهنگی پیوست شود.

فعالیت فراخوانی

مخزن

مخزن چند نمونهای

)جعبه سیاه(

)جعبه سیاه(

پیام پاسخ

زیرارتباط

Pool
(Black
)Box

مخزن )جعبهسیاه(
جبران :رسیدگی به رویداد جبرانی یا
شروع رویداد جبران.

جریان پیام

اخطار :اخطار دادن در فرایندهای
مختلف.یک اخطار ارسالی میتواند چندین
بار دریافت شود.

رویداد زماندار
میانی پیوستی

وظیفه دستی

رویداد پیام آغازین

~

ر و ی دا د پ ا ی ا ن ی
باالبر

رویداد زماندار
می ان ی

الگوی داده

زیرفرایند

یادداشت
اخطار
ر و ی دا د پ ا ی ا ن ی

گروه

زیرفرایند
حلقهای
ر و ی دا د
پایان

شرط

ر و ی دا د
شروع

یکالگویدادهنشان دهنده جریان اطالعات در فرایند است
مانند اسناد کسب و کار ،ایمیل ،یا نامهها.

رویداد چندگانه
میانی موازی

پیام رویداد
پ ای ان ی

فراخوانی فعالیت
دروزاه موازی

دروازهرویدادی

دروازه انحصاری

دروازهموازی

یک داده ورودی دادهای خارجی برای کل فرایند است .نوعی
متغییر ورودی می باشد.
مخزن

باریکه

باریکهها

وظیفه

یک داده خروجی نتیجه دادهای کل فرایند است .نوعی پارامتر
خروجی.
مخزن
ترتیب تبادل پیامها را میتوان با
ترکیب جریان پیام و ترتیب
جریان نشان داد.

یک انباره داده جایی است که در آن فرایند می تواند دادهها
را بخواند و یا بنویسد ،به عنوان مثال ،یک پایگاه داده و یا
فایل پرونده است.طول عمر انباره داده فراتر از یک نمونه
ازفرایند در حال اجرا است.
© 2013

وظیفه
جریان پیام نشانگرجریان اطالعات در
میان مرزهای سازمانی است.جریان
پیام میتواند به مخازن ،فعالیتها ،یا
رویدادهای پیامی متصل شود.جریان
پیام میتواند با نماد نامه نشان داده شده
و بیانگر محتوای پیام باشد.

باریکه

یک ارتباط داده برای ارتباط عناصرداده به فعالیتها،
فرآیندها و وظایف گلوبال استفاده میشود.

انباره داده

پیغام خطای
پ ای ان ی

رویداد مشروط
آغازگر

مخازن)شرکتکنندگان( و باریکهها نشان
دهنده مسئولیتهای فعالیتها در یک فرایند
هستند .یک مخزن ویا باریکه میتواند یک
سازمان،یک نقش ویا یک سامانه )سیستم(
باشد .باریکهها مخازن را به صورت سلسله
مراتبی تقسیم میکنند.

ترتیبجریان

شفرض
جریانپی 

وقتی طی خواهد شد که شرایط
دیگر محقق نشود

نشاندهنده ترتیب اجرای
فعالیتها است.

دروازهها

ر و ی دا د م ی ا ن ی
اتص ا ل

مخازن

دا د ه
خروجی

~

نشانگر موقت
نشانگر جبرانی

دارای شرطی است که تعیین
کننده جهت جریان است

دروازهانحصاری

زیرفرایند رویدادی

وظیفه ارسال

دا د ه
ورودی

انباره داده

باریکه

دادهها

رویداد خطای
میانی پیوستی

وظیفه چندگانه
موازی

وظیفه دستی

نشانگر چندگانه متوالی

جریانمشروط

مخزن )جعبهسفید(

خاتمه :آغاز رویداد خاتمه فوری یک
فرایند

نشانگر چندگانه موازی

باریکه

دروازه رویدادی

وظیفه

جمعآوری

وظیفه کاربر

وظیفه اسکریپت
زیر فرایند بازشده

ر و ی دا د م ی ا ن ی
اتص ا ل

دریافت وظیفه

نشانگر حلقه

وظیفه قاعده کسب وکار

وظیفه دریافت شده

وظیفه

ر و ی دا د
پایان

ارسال وظیفه

نشانگر زیرفرایند

وظیفه خدمت

زیرفرایند موقت

چندگانهموازی :دریافت تمامی رویدادهای
مجموعه تعریف شده موازی.

ی داده نشان دهنده مجموعهای از اطالعات
یک مجموعهالگو 
است ،به عنوان مثال :فهرست اقالم سفارش خرید است.

نوع مشخصکننده رفتار اجرایی وظیفه
میباشد

نشانگرها بیانگر رفتاراجرایی فعالیت هستند

نمودارهمکاری

لغو:واکنش نسبت به رویداد لغو شده یا
شروع رویداد لغو.

چندگانه :دریافت یک رویداد از میان
مجموعهای از رویدادها.ارسال تمامی
رویدادهای تعریف شده.

انوعوظایف

نشانگرهایفعالیت

تکنندهب
شرک 
تکنندهث
شرک 

خطا :دریافت یا ارسال خطاها.

فعالیت فراخوانی نشانهای برای یک فعالیت یا فرایند گلوبال میباشد
نم ا ی ش
که در فرایند موجود دوباره استفاده شده است و با نماد
داده میشود

پ یام

شرکتکننده ب

وظیفه
هماهنگی
شرکت کننده ث

زیرفرایند رویدادی در یک فرایند یا زیرفرایند قرار دارد.هنگامی که
رویداد آن آغاز میشود فعال شده و میتواند باعث توقف فرایند باالدستی
یا براساس نوع رویداد آغازگر به صورت موازی )توقف ناپذیر( اجرا
شو د .

زیرفرایند
رویدادی

مخزن
)جعبه سیاه(

B
Participantتکننده الف
شرک

تراکنشمجموعهای از فعالیتهای است که منطقا به هم وابستهاند و ممکن
است از یک پروتکل تراکنش مستقل تبعیت کنند.

تراکنش

دیاگرامارتباطات

نشانگر مجموعهای از
شرکتکنندگان هم نوع
میباشد.

پیام آغازگر

وظیفه
هماهنگی

فراخوان ارتباط قالبی برای ارتباط یا زیر
ارتباط گلوبال میباشد که با نماد نشان داده
میشود.

تکنندگان
نشانگرشرک 
چندگانه

نم ا ی ش
وظیفه یک واحد کار است که باید انجام شود وهنگامی که با نماد
داده شده است نشانگر یک زیرفرایند است.یعنی فعالیتی که میتواند بهینه
شو د .

وظیفه

اتصال ارتباط ارتباطات و یا شرکتکنندگان
را به هم متصل میکند.

نمودارهماهنگی

پیام :دریافت و ارسال پیامها.

ارتباط بیان کننده دریافت و ارسال مجموعهای
از پیغامهای منطقا به هم پیوسته میباشد .وقتی
نشان داده شده باشد یک زیر
که ب ا ن م ا د
ارتباط به معنای یک عنصر ارتباطی ترکیبی
میباشد

شرکتکننده ب

شرکتکننده ب
شرکتکننده پ

وظایف

در زمان جداسازی جریان فرایند کاری را دقیقا به یکی از شاخه ها ارسال
میکند و در زمان پیوند دادن جریان فرایند منتظر می ماند تا یکی از شاخه
های فرایند به اتمام برسد
همیشه قبل از دریافت یک رویداد یا دریافت یک وظیفه میباشد .جریان به
سمت یک وظیفه یا رویدادی که اول اتفاق بیفتد هدایت می شود.

تمامی جریانهای خروجی را همزمان آغاز میکند و درزمان پیوند دادن
شاخههای مختلف منتظر میماند کار تمامی شاخهها به پایان برسد تا جریان
خروجی را آغاز نماید.

دروازهرویدادیموازی
)آغازگر(
هر رویدادی پس از این دروازه میتواند
آغازگر یک فرایند جدید باشد.

دروازههمگرا
درزمان جداسازی یک یا چند شاخه به
صورت همزمان آغاز میشوند و تمامی
شاخههای فعال باید قبل از پیوند داده شدن
به پایان برسند.

دروازهرویدادیانحصاری
)آغازگر(
تحقق تمامی رویدادهای پس از این دروازه
میتواند آغازگر یک فرایند جدید باشد.

دروازهترکیبی
پیوندهای ترکیبی یا رفتارهای شاخههای
گوناگون که با دروازههای دیگر قابل پیوند
نیستند.

